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Základné informácie
Pod výskumnými infraštruktúrami rozumieme:
• hlavné vedecké vybavenie a súbory nástrojov
• zbierky, archívy a vedecké údaje
• počítačové systémy a komunikačné siete
• akékoľvek iné jedinečné výskumné a inovačné infraštruktúry dostupné 

pre externých používateľov

Kľúčové ciele grantovej schémy:
• lepšie koordinovať rozvoj a využívanie výskumných infraštruktúr
• znížiť fragmentáciu výskumno-inovačného ekosystému
• vyhnúť sa zdvojovaniu úsilia
• zaviesť stratégie pre nové, celoeurópske a uznávané medzivládne alebo 

štátne výskumné infraštruktúry



Strategické orientácie na roky 2021 – 2024

• konsolidácia a skvalitnenie prostredia európskych výskumných 
infraštruktúr 

• podpora otvorenej vedy a výskumu orientovaného na dáta 
prostredníctvom Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (European 
Open Science Cloud/EOSC)

• urýchlenie zelenej a digitálnej transformácie prostredníctvom 
služieb výskumných infraštruktúr

• podpora výskumu, ktorý je na hranici súčasného poznania
• vývoj prelomových technológií v rámci výskumných infraštruktúr a 

posilňovanie inovácií 
• zvyšovanie medzinárodnej dimenzie výskumných infraštruktúr



Čo podporuje grantová schéma

NIE

• Grant nie je určený na výstavbu 
VI, na to sú slúžia fin. prostriedky 
z EŠIF, národné zdroje, ...

ÁNO

• Rozvíjanie výskumných infraštruktúr v rámci ERA

• Podpora nadnárodného prístupu k VI: “Erasmus for RIs”

• Uľahčenie dohody ČŠ o cestovných mapách nových 
paneurópskych VI a rozvoj VI prostredníctvom ESFRI 

• Podpora prípravnej fázy VI v rámci cestovnej mapy ESFRI

• Podpora medzinárodnej spolupráce a inovácií a prepojenie so 
súkromným sektorom (ako užívatelia and dodávatelia) a súlad 
s aktivitami  EOSC/European Open Science Cloud



Dôležité pojmy

ESFRI – Európske strategické fórum o výskumných infraštruktúrach
- pripravuje strategický plán a určuje investičné priority výskumných 
infraštruktúr na nasledujúce obdobie
- ESFRI white paper, cestovné mapy

ERIC – Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru
- špecifická právna forma, ktorá uľahčuje budovanie a prevádzku výskumných 
infraštruktúr

EOSC – Európsky cloud pre otvorenú vedu
- sieť organizácií a infraštruktúr, ktorá bude zoskupovať existujúce vedecké údaje 
a podporovať ich otvorený prístup a šírenie



Základné informácie
• kto sa môže uchádzať: akákoľvek organizácia, ktorá má právnu subjektivitu –

vysoké školy, výskumné inštitúty, podniky, verejné inštitúcie, neziskové 
organizácie 

• konzorciá zložené min. z troch rôznych organizácií z rôznych členských štátov 
(ČŠ) EÚ, resp. asociovaných krajín (z toho min. 1 ČŠ EÚ); neplatí pre CSA 

• dôležité horizontálne aspekty: rodová rovnosť (GEP), etika, otvorený prístup, ...
• typy projektov: RIA, CSA, IA, PCP, PPI

Typ projektu Zameranie Finančný príspevok EÚ

Research and Innovation Actions (RIA) základný a aplikovaný výskum, vývoj alebo 
vylepšovanie technológií, produktov, procesov

100 %

Coordination and Support Actions (CSA) koordinačné a podporné aktivity, networking, šírenie a 
využitie výskumných výsledkov

100 %

Innovation Actions (IA) uplatnenie výsledkov výskumu v praxi, tvorba 
prototypu výrobkov, ich testovanie, uvedenie na trh

70 %
(non-profit 100 %)



Pracovný program 2021 – 2022 

• základný dokument definujúci výzvy, témy, 
harmonogram, osobitné podmienky a pod.

• zatiaľ zverejnený len návrh pracovného programu (PP)
• schválenie PP a otvorenie výziev sa predpokladá                   

v 2. polovici júna
• očakáva sa 10 výziev/29 tém                                             

(z toho 22 tém v r. 2021 a 7 tém v r. 2022)
• 1 mimoriadna výzva v súvislosti s COVID-19 už 

uzatvorená (skrátený PP)



Pracovný program 2021 – 2022 
Destinácia 1

Rozvoj, konsolidácia a optimalizácia európskych výskumných infraštruktúr s cieľom udržať si 
svetové líderstvo

Destinácia 2
Funkčný, otvorený a FAIR ekosystém EOSC/European Open Science Cloud

Destinácia 3
Služby VI podporujúce výskum v oblasti zdravia, urýchlenie zelenej a digitálnej transformácie a 

podpora hraničného výskumu

Destinácia 4
Ďalšia generácia vedeckých nástrojov a metód a pokročilé digitálne riešenia

Destinácia 5
Umožnenie sieťového pripojenia pre spoluprácu bez hraníc



Pracovný program 2021 – 2022 



Pracovný program 2021 – 2022 



D1: Rozvoj, konsolidácia a optimalizácia 
európskych VI s cieľom udržať si svetové líderstvo
Call - Developing, consolidating and optimising the European research infrastructures landscape, maintaining 
global leadership (2021)

otvorenie výzvy: 22.06.2021/uzávierka výzvy: 23.09.2021

Kód výzvy Téma Typ 
projektu

Celkový 
rozpočet/ 
výzva

Očakávaný 
príspevok 
EÚ/projekt

HORIZON-INFRA-2021-DEV-01-01
Support to the European Strategy Forum 
on Research Infrastructures CSA 2,5 mil. € 2,5 mil. € 

HORIZON-INFRA-2021-DEV-01-02

Strengthen the bilateral cooperation on 
research infrastructures with Africa: 
improving the knowledge base on climate 
change in Africa

CSA 1,5 mil. € 1,5 mil. € 

HORIZON-INFRA-2021-DEV-01-03
Transition to digital/remote research 
infrastructure service provision: lessons 
learnt, needs and best practices

CSA 1,5 mil. € 1,5 mil. € 

HORIZON-INFRA-2021-DEV-01-05
Support to the e-Infrastructure Reflection 
Group (e-IRG) CSA 0,3 mil. € 0,3 mil. € 



D1: Rozvoj, konsolidácia a optimalizácia 
európskych VI s cieľom udržať si svetové líderstvo
Call - Developing and consolidating the European research infrastructures landscape, maintaining global 
leadership (2021)

otvorenie výzvy: 30.09.2021/uzávierka výzvy: 20.01.2022

Kód výzvy Téma Typ 
projektu

Celkový 
rozpočet/ 
výzva

Očakávaný 
príspevok 
EÚ/projekt

HORIZON-INFRA-2021-DEV-02-01
Preparatory phase of new ESFRI research 
infrastructure projects CSA 36 mil. € 1,5 – 3 mil. € 

HORIZON-INFRA-2021-DEV-02-02
Consolidation of the research 
infrastructure landscape – Individual 
support for ESFRI projects

CSA 7,5 mil. € 1 – 1,5 mil. € 

VÝZVY SÚ PREDBEŽNÉ – MÔŽU SA EŠTE MENIŤ



D1: Rozvoj, konsolidácia a optimalizácia 
európskych VI s cieľom udržať si svetové líderstvo
Call - Developing the European research infrastructures landscape, maintaining global leadership (2022)

otvorenie výzvy: 19.01.2022/uzávierka výzvy: 20.04.2022

Kód výzvy Téma Typ 
projektu

Celkový 
rozpočet/ 
výzva

Očakávaný 
príspevok 
EÚ/projekt

HORIZON-INFRA-2022-DEV-01-01
Research infrastructure concept 
development RIA 21,8 mil. € 1 – 3 mil. € 

VÝZVY SÚ PREDBEŽNÉ – MÔŽU SA EŠTE MENIŤ



D2: Funkčný, otvorený a FAIR ekosystém 
EOSC/European Open Science Cloud
Call - Enabling an operational, open and FAIR EOSC ecosystem (2021)

otvorenie výzvy: 22.06.2021/uzávierka výzvy: 23.09.2021

Kód výzvy Téma Typ 
projektu

Celkový 
rozpočet/ 
výzva

Očakávaný 
príspevok 
EÚ/projekt

HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01-01
Supporting an EOSC-ready digitally 
skilled workforce CSA 7 mil. € 7 mil. €

HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01-02
Supporting the development and 
coordination of activities of the EOSC 
Partnership

CSA 4 mil. € 4 mil. €

HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01-03
Deploying EOSC-Core components for 
FAIR RIA 10 mil. € 10 mil. €

VÝZVY SÚ PREDBEŽNÉ – MÔŽU SA EŠTE MENIŤ



D2: Funkčný, otvorený a FAIR ekosystém 
EOSC/European Open Science Cloud
Call - Enabling an operational, open and FAIR EOSC ecosystem (2021)

otvorenie výzvy: 22.06.2021/uzávierka výzvy: 23.09.2021

Kód výzvy Téma Typ 
projektu

Celkový 
rozpočet/ 
výzva

Očakávaný 
príspevok 
EÚ/projekt

HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01-04
Innovative and customizable services 
for EOSC RIA 20 mil. € 3 – 5 mil. €

HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01-05
Enabling discovery and interoperability 
of federated research objects across 
scientific communities

CSA 10 mil. € 10 mil. €

HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01-06
FAIR and open data sharing in support 
of cancer research RIA 8 mil. € 8 mil. €

VÝZVY SÚ PREDBEŽNÉ – MÔŽU SA EŠTE MENIŤ



D2: Funkčný, otvorený a FAIR ekosystém EOSC
Call - Enabling an operational, open and FAIR EOSC ecosystem (2022)

otvorenie výzvy: 19.01.2022/uzávierka výzvy: 20.04.2022

Kód výzvy Téma Typ 
projektu

Celkový 
rozpočet/ 
výzva

Očakávaný 
príspevok 
EÚ/projekt

HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-01
Services and tools to underpin a 
research assessment system that 
incentivises open science practices

RIA 6 mil. € 2 – 3 mil. €

HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-02
Improving and coordinating technical 
infrastructure for institutional open 
access publishing across Europe

RIA 5 mil. € 5 mil. €

HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-03
FAIR and open data sharing in support 
of healthy oceans, seas, coastal and 
inland waters

RIA 16 mil. € 6 – 8 mil. €

HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-04

Support for initiatives helping to 
generate global standards, 
specifications and recommendations 
for open sharing of FAIR research data, 
publications and software

CSA 3 mil. € 3 mil. €



D3: Služby VI podporujúce výskum v oblasti zdravia, 
urýchlenie zelenej a digitálnej transformácie a 
podpora hraničného výskumu
Call - Research infrastructure services to support health research, accelerate the green and digital 
transformation, and advance frontier knowledge (2021)

otvorenie výzvy: 22.06.2021/uzávierka výzvy: 23.09.2021

Kód výzvy Téma Typ 
projektu

Celkový 
rozpočet/  
výzva

Očakávaný 
príspevok 
EÚ/projekt

HORIZON-INFRA-2021-SERV-01-01
Research infrastructures services to 
support research addressing cancer RIA 70 mil. €* 10 – 15 mil. €

HORIZON-INFRA-2021-SERV-01-02
Research infrastructures services for a 
sustainable and resilient agriculture and 
agro-ecological transitions

RIA 70 mil. €* 10 – 15 mil. €

HORIZON-INFRA-2021-SERV-01-03
Research infrastructures services for 
responding to climate-related risks on 
the environment

RIA 70 mil. €* 10 – 15 mil. €

HORIZON-INFRA-2021-SERV-01-04
Research infrastructures services 
enabling the development of materials 
for a circular economy

RIA 70 mil. €* 10 – 15 mil. €



D3: Služby VI podporujúce výskum v oblasti zdravia, 
urýchlenie zelenej a digitálnej transformácie a 
podpora hraničného výskumu
Call - Research infrastructure services to support health research, accelerate the green and digital 
transformation, and advance frontier knowledge (2021)

otvorenie výzvy: 22.06.2021/uzávierka výzvy: 23.09.2021

Kód výzvy Téma Typ 
projektu

Celkový 
rozpočet/  
výzva

Očakávaný 
príspevok 
EÚ/projekt

HORIZON-INFRA-2021-SERV-01-05

Research infrastructures services for 
sustainable and inclusive Global Value 
Chain and Europe recovery from socio-
economic crises 

RIA 70 mil. €* 7 – 10 mil. €

HORIZON-INFRA-2021-SERV-01-06
Enabling research infrastructure services 
for better use of imaging data to address 
challenges in thematic research areas 

RIA 9 mil. € 2,5 – 4,5 mil. €

HORIZON-INFRA-2021-SERV-01-07
Research infrastructures services 
advancing frontier knowledge RIA 43,5 mil. € 10 – 14,5 mil. €

* Rozpočet je kumulatívny pre témy SERV-01-01 až SERV 01-05.



D3: Služby VI podporujúce výskum v oblasti zdravia, 
urýchlenie zelenej a digitálnej transformácie a 
podpora hraničného výskumu
Call - Research infrastructure services to support health research and accelerate the digital transformation 
(2022)

otvorenie výzvy: 01.06.2022/uzávierka výzvy: 21.09.2022

Kód výzvy Téma Typ 
projektu

Celkový 
rozpočet/
výzva

Očakávaný 
príspevok 
EÚ/projekt

HORIZON-INFRA-2022-SERV-01-01

Implementing digital services to 
empower neuroscience research for 
health and brain inspired technology via 
EBRAINS

RIA 38 mil. € 38 mil. €

VÝZVY SÚ PREDBEŽNÉ – MÔŽU SA EŠTE MENIŤ



D4: Ďalšia generácia vedeckých nástrojov a metód 
a pokročilé digitálne riešenia
Call - Next generation of scientific instrumentation, tools and methods (2021)

otvorenie výzvy: 22.06.2021/uzávierka výzvy: 23.09.2021

Kód výzvy Téma Typ 
projektu

Celkový 
rozpočet

Očakávaný 
príspevok 
EÚ/projekt

HORIZON-INFRA-2021-TECH-01-01

Interdisciplinary digital twins for 
modelling and simulating complex 
phenomena at the service of research 
infrastructure communities

RIA 36 mil. € 9 – 12 mil. €

Call - Next generation of scientific instrumentation, tools and methods (2022)

otvorenie výzvy: 19.01.2022/uzávierka výzvy: 20.04.2022

Kód výzvy Téma Typ 
projektu

Celkový 
rozpočet

Očakávaný 
príspevok 
EÚ/projekt

HORIZON-INFRA-2022-TECH-01-01
R&D for the next generation of scientific 
instrumentation, tools and methods RIA 110 mil. € 5 – 10 mil. €



D5: Plné využitie potenciálu nových nástrojov, 
technológií a digitálnych riešení pre zdravú spoločnosť 

Call - Network connectivity in Research and Education - Enabling collaboration without boundaries (2021)

otvorenie výzvy: 22.06.2021/uzávierka výzvy: 02.09.2021

Kód výzvy Téma Typ 
projektu

Celkový 
rozpočet

Očakávaný 
príspevok 
EÚ/projekt

HORIZON-INFRA-2021-NET-01-01-FPA
Framework Partnership Agreement (FPA) 
for Research and Education Networks FPA N/A N/A

VÝZVY SÚ PREDBEŽNÉ – MÔŽU SA EŠTE MENIŤ



Predpokladané termíny

Otvorenie výziev Uzávierka žiadostí

2021 22. jún 2021 (TBC) 23. september 2021

2021 (D1/DEV 2) 30. september 2021 20. január 2022

2021 (D5) 22. jún 2021 (TBC) 2. september 2021

2022 19. január 2022 20. apríl 2022

2022 (D3) 1. jún 2022 21. september 2022



Funding & Tenders Portal



Funding & Tenders Portal



Staňte sa hodnotiteľom



Slovenská účasť vo VI (H2020)

Zdroj: EK, Horizon Dashboard, 05.05.2021



Slovenská účasť vo VI (H2020)

Zdroj: EK, Horizon Dashboard, 05.05.2021



Užitočné odkazy
Pracovný program pre VI (2021 – 2022), predbežná verzia
https://lnk.sk/jdjr
Všeobecné prílohy k pracovnému programu Horizont Európa
https://lnk.sk/mufr
Strategický plán programu Horizont Európa
https://lnk.sk/bfc0
Databáza podporených projektov
https://lnk.sk/bve2

ESFRI – Európske strategické fórum o výskumných infraštruktúrach:
https://www.esfri.eu/ 
EOSC – Európsky cloud pre otvorenú vedu
https://eosc.eu
ERIC – Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru
https://lnk.sk/oiu9



Užitočné odkazy

Funding & Tenders Portal
https://lnk.sk/nqsr
Šablóna projektovej žiadosti pre akcie RIA/IA
https://lnk.sk/twux
Šablóna projektovej žiadosti pre akcie CSA
https://lnk.sk/grxy
Modelová grantová dohoda (MGA), predbežná verzia
https://lnk.sk/fin7

Výskumné infraštruktúry na portáli Národnej kancelárie Horizontu
https://lnk.sk/egy0
Brožúra k programu Horizont Európa v slovenčine
https://lnk.sk/ocp5



Pripravované podujatia

• Informačný deň EK pre oblasť Výskumné infraštruktúry: 
28. jún 2021

• European Research & Innovation Days: 
23. – 24. jún 2021



Národná kancelária Horizontu – kto sme?
• hlavná štruktúra podpory Horizontu Európa na Slovensku
• riadime sa štandardami vydanými EK (mlčanlivosť, zabránenie konfliktu 

záujmov a i.): Minimum Guiding Principles for NCPs
• rozdelenie NCPs podľa oblastí programu 
• činnosti:

o informačné (info dni, webináre, konferencie, workshopy, školenia a 
pod.)

o poradenské (vyhľadanie vhodnej výzvy, pomoc s registráciou a 
prácou s F&T portálom, brokerage podujatia na hľadanie partnerov)

o konzultačné (individuálne konzultácie, pre-screening, finančné a 
právne aspekty, etika vo výskume, rodová rovnosť)

o publikačné (štatistiky účasti SR, sektorové štúdie, príklady dobrej 
praxe)



Národná kancelária Horizontu – nový web



Ďakujem za pozornosť!
Monika Brečková

e-mail: monika.breckova@cvtisr.sk

https://eraportal.sk/horizont-europa


